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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020: É PRECISO ESCLARECER ALGUNS EQUÍVOCOS QUE 

ESTÃO NAS PROPOSTAS DE GOVERNO E DISCURSOS DE ALGUMAS CANDIDATURAS 

À PREFEITURA DE JEQUIÉ: 

 

1º EQUÍVOCO: SOBRE O FINANCIAMENTO E A CONCEPÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO 

GASTO E NÃO INVESTIMENTO.  

 

O financiamento da educação é elemento estruturante para a organização e o 

funcionamento das políticas públicas educacionais, assim como é condição necessária para a 

universalização do direito à educação pública de qualidade, visto que irá custear todas as 

ações, da estruturação das escolas à formação dos seus profissionais, perpassando por uma 

gestão democrática desse financiamento. 

Os governos, principalmente o municipal, precisam concentrar esforços na educação 

básica para garantir o acesso à educação de qualidade, a constante melhoria das unidades de 

ensino, da valorização e das condições de trabalho dos profissionais da educação, entre outros 

aspectos. Isso só será possível se a educação for considerada um investimento e não um 

gasto. Sem investimento apropriado e sem um planejamento efetivo e democrático no 

oferecimento da educação, não haverá condições adequadas para a superação das 

desigualdades e a efetiva garantia do aprendizado. 
O financiamento de todos os níveis da Educação Básica deve ser aplicado, dessa forma, 

no pagamento do salário dos professores, diretores e coordenadores pedagógicos, estendendo 

seu uso também em programas de melhora da qualidade da educação, na formação 

continuada dos professores, na aquisição de equipamentos, na construção e manutenção das 

escolas. Nesse contexto, é importante se praticar a gestão democrática do financiamento, que 

consiste em gerir os recursos próprios da educação de maneira que possibilite a participação, a 

transparência e a democracia.  

Para a garantia dos princípios do direito à educação, quais sejam, inclusão e qualidade 

social, gestão democrática e avaliação emancipatória, se faz necessário o financiamento 

adequado da educação. Esse financiamento e a sua gestão feita de forma séria e 

comprometida têm resultados abrangentes: contribui para o crescimento econômico do País e 

para a promoção da igualdade social, por isso seu impacto também é decisivo na vida de cada 

pessoa. Mais financiamento para a educação e planejamento comprometido com os princípios 

constitucionais serão de extrema importância para fazê-la acontecer como direito fundamental. 

 

A EDUCAÇÃO É INVESTIMENTO DESTINADO AO POVO E NECESSITA DE UM 

PLANEJAMENTO EFICIENTE PARA QUE SEJA OFERECIDA DE ACORDO AOS 

PRINCÍPIOS DO DIREITO ATRIBUÍDOS A ELA. 

 


